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PROTOKÓŁ  NR 12/19 

z posiedzenia 

Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa 
z dnia 26 listopada 2019r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.  

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

3. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.   

4. Analiza projektu budżetu na 2020 rok.  

5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 
Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik nr 
2 do protokołu/. Brak zgłoszeń. 
 Komisja głosami: za - 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła porządek posiedzenia. 
Ad. pkt. 1  

 Przyjęcie protokołu z miesiąca października br. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Nr 11/19 z dnia 24 października 2019r. był 
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj był dostępny na sali obrad 
przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagę do protokołu. 
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej z 
dnia 24 października 2019r. 

Komisja głosami: za – 4, przeciw - 0, wstrz. - 1 przyjęła protokół  z posiedzenia Nr 11/19  
z dnia 24 października 2019r. 

 

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – przywitał przedstawicieli KPP w Opocznie p. 
Konrada Kobierskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie oraz p. Roberta 
Wojciechowskiego Naczelnika Wydz. Prewencji. Przewodniczący zaproponował, że jeżeli radni 
mają pytania do przedstawicieli Policji, to prosi o rozpoczęcie dyskusji w tym momencie.   
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Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – ponowił prośbę z poprzedniej 
komisji, związaną z wyniesieniami na przejściach dla pieszych, gdzie priorytetem jest ul. 
Biernackiego. W dalszej kolejności następne odcinki dróg. Ogromną rolę w ocenie Policji 
odgrywa zmiana infrastruktury drogowej. Cały czas występuje zagrożenie związane z ruchem 
drogowym, to dotyczy pieszych w obszarze miejskim na ul.: Biernackiego, Partyzantów, 
Piotrkowskiej i Westerplatte. Komendant poprosił o zabezpieczenie w przyszłorocznym 
budżecie funduszy, na realizację wyniesień na wymienionych ulicach, zapewniając iż nie będzie 
przez to zagrożonej płynności ruchu.  

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – poinformował, iż otrzymał telefon z Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w sprawie przeniesienie znaku informującego o początku miasta Opoczna w 
kierunku zachodnim, w stronę Piotrkowa Tryb., w celu ograniczenia prędkości na tym odcinku. 
Wymienione miejsce znajduje się przy dawnym PGR Januszewice. Swojego czasu kiedy PGR 
został włączony do miasta, wówczas znak Opoczno został przesunięty na początek od strony 
Januszewic, później ponownie został przeniesiony koło bloku ZPC. Obecnie są podjęte działania 
aby przywrócić znak na początek ronda.  Przewodniczący ma nadzieję, że na tym odcinku będzie 
ograniczona prędkość. 

Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – zwrócił uwagę na 
newralgiczny odcinek, którym jest skrzyżowanie drogi w kierunku Mroczkowa Dużego z drogą 
krajową K12. W pobliżu znajduje się Kościół i Szkoła. Jest potrzeba wykonania tam chodnika i 
doświetlenia.  
Alicja Szczepaniak – radna – przypomniała swoją prośbę z poprzedniej komisji, dotyczącą 
namalowania pasów na drodze wojewódzkiej ul. Piotrkowska, naprzeciw przystanku 
autobusowego, przy posesjach: 259, 260. W pobliżu mieszkają starsi ludzie, którzy mają problem 
z przejściem na drugą stronę ulicy. Zapytała, na jakim etapie jest powyższy wniosek i jak 
wygląda sytuacja ze spowalniaczami? Czy sprawa jest w toku?  

Krzysztof Grabski – radny – nawiązał do wypowiedzi KPP w Opocznie i złożył wniosek o 
wykonanie chodnika w miejscu skrzyżowania drogi w kierunku Mroczkowa Dużego z drogą 
krajową K12. Była to sugestia KPP w Opocznie – p. Konrada Kobierskiego. 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że zlecony został projekt organizacji ruchu z 
uwzględnieniem ostatnich sugestii Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie. Kiedy projekt 
będzie wykonany, wówczas zostanie przedstawiony radnym. Sekretarz odniósł się do tematu 
drogi przy PGR mówiąc, iż wnioski Przewodniczącego Andrzeja Rożenka jak i radnej Alicji 
Szczepaniak zbiegają się z tematyką wniosku otrzymanego od potencjalnego inwestora, który w 
tamtym rejonie chciałby wybudować znaną sieć spożywczą MC Donald. Inwestor prosił o 
poparcie wniosku, aby na wspomnianym terenie do samego ronda było ograniczenie prędkości 
jak w terenie zabudowanym. Inwestor planuje tam przebudowę i zrobienie zjazdów.  

Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że teren o którym mówi Sekretarz jest umiejscowiony 
dalej, teren o który chodzi radnej jest bliżej. Jest potrzeba wymalowania pasów, ponieważ mieści 
się tam przystanek. Tam mieszkają starsi ludzie, którzy nie mogą pozwolić sobie na szybkie 
przejście przez ulicę.  
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – stwierdził, że wspólne rozmowy pomagają, 
ponieważ widoczne są posunięcia. Dodał, iż Sekretarz Miasta reprezentuje władzę wykonawczą 
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Gminy i radni będą go mobilizować w kierunku podejmowania działań zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, że każdy wniosek składany przez radnych 
jest natychmiast przekazywany do odpowiednich służb i są podejmowane działania, które nie 
zawsze są skuteczne ponieważ nie zawsze są to drogi gminne, czasem należą do innych 
podmiotów. Nie zawsze się udaje, ale zawsze jest reakcja.    

Alicja Szczepaniak – radna – wspomniała o dość ważnym a zarazem trudnym skrzyżowaniu ul. 
M.C. Skłodowskiej z ul. Inowłodzką. W poprzedniej kadencji była mowa o tym, że skrzyżowanie 
jest niebezpieczne, miała tam być zamontowana sygnalizacja świetlna. Zapytała, czy na dzień 
dzisiejszy są jakieś negocjacje w UM ? Dodała, że jest to droga wojewódzka.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – odpowiedział, iż był swojego czasu projekt obywatelski 
województwa łódzkiego, była również propozycja od grupy mieszkańców, aby zorganizować 
podświetlane przejścia dla pieszych. Jednak wnioski te nie zostały zrealizowane. Wniosek 
dotyczący skrzyżowania o którym mowa, został skierowany do Zarządu Dróg Wojewódzkich i 
na dzień dzisiejszy jest decyzja odmowna. Dopowiedział, iż wniosek można ponowić.  
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – poprosił o ponowienie wniosku.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – powiedział, że podobna sytuacja jest w Dzielnej. Tam 
wielokrotnie zwracano się do Zarządu Dróg Krajowych, ponieważ z Dzielnej nie ma możliwości 
dostania się do Opoczna, brakuje chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej. Wielokrotnie padała 
odpowiedź, iż jest tam mało zdarzeń drogowych, w związku z tym ZDK nie przewiduje środków 
na realizację tej inwestycji. Jeśli wniosek jest zgłaszany po raz kolejny, to jest szansa, że za 
którymś razem dojdzie do jego realizacji.  

Jakub Biernacki – radny – wspomniał, że na jednej z komisji wnioskowane było aby w 
przyszłorocznym budżecie zostały zapisane środki na poprawę bezpieczeństwa na ul. 
Biernackiego. Zapytał, w  którym miejscu w budżecie należy szukać tych środków. Na 
wspomnianej ulicy jest potrzeba zrobienia wyniesionego przejścia dla pieszych. Zapytał 
przedstawicieli KPP w Opocznie, czy są jakieś przeciwwskazana prawne bądź regulacje, które 
dotyczyłyby braku możliwości umiejscowienia na ul. Biernackiego wyniesionego przejścia dla 
pieszych? Poinformował o prośbie Dyrektora ZSP dotyczącej ul. Kossaka aby na ulicach, które 
bezpośrednio przylegają do szkoły wprowadzić uchwałą Rady Miejskiej - prawo lokalne, 
zabraniające palenia papierosów w tamtym rejonie. Zapytał, czy dobrym pomysłem byłoby 
wybiórcze wprowadzanie stref, czy warto zastanowić się nad rozwiązaniami dotyczącymi 
miasta. Radny poprosił o opinię w tym temacie.  

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że wstępnie trzeba wiedzieć ile będzie to 
kosztowało, wówczas można będzie mówić o zabezpieczeniach w Budżecie Gminy. Na dzień 
dzisiejszy nie ma informacji na czym miałby polegać projekt organizacji ruchu na ul. 
Biernackiego i jaki byłby koszt tej inwestycji.  

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – stwierdził, że po to jest zlecony projekt organizacji ruchu 
poprawiający bezpieczeństwo, aby to wszystko zaprojektował projektant. Radni rozmawiają o 
różnych rozwiązaniach, natomiast musi zająć się tym ktoś, kto zna realia, jak powinna być 
zorganizowana droga, jezdnia, przejście dla pieszych czy chodnik. Trzeba w tym temacie znać 
odpowiednie przepisy. Pewna część dotycząca oznakowania bądź innych elementów mogłaby 
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być sfinansowana z pieniędzy bieżącego utrzymania dróg. Projekt dokładnie pokaże co trzeba 
będzie zrobić, wszystko będzie uzależnione od tego, jaki wariant zostanie wybrany.  
Jakub Biernacki – radny – odniósł się do słów sekretarza, mówiąc o pokryciu kosztów z części 
budżetu, która jest przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg. Zapytał, czy jeśli kosztorys 
przekroczy pule którą można z wspomnianych pieniędzy wykorzystać, to gdzie szukać pieniędzy 
w Budżecie Gminy na wykonanie projektu dotyczącego ul. Biernackiego? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że przy omawianiu projektu budżetu wyjaśni 
jakie są problemy. Na tą chwilę nie wie jaka ilość pieniędzy będzie potrzebna i gdzie szukać 
pieniędzy. Czy w kredycie, obligacjach bądź w kolejnym zadłużeniu? 

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – dodał, że w każdym projekcie budżetu jest 
zapewniona rezerwa, z której będzie można skorzystać.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – wyjaśnił, że nie jest mowa o 
progach zwalniających, mowa tutaj o wyniesieniach czyli wyspowych przejściach dla pieszych.  
Przytoczył przykład Tomaszowa Maz. ul. Św. Antoniego. Jest tam ciąg komunikacyjny po 
którym poruszają się autobusy miejskie i tam przejścia dla pieszych są wyniesione. Dodał, że 
trzeba zacząć od projektu organizacji ruchu aby dowiedzieć się o jakiej skali finansowej jest 
mowa. Dopowiedział, że koszt jednego wyniesionego przejścia dla pieszych to około 100 tys. zł. 
Odniósł się do drugiego pytania radnego Jakuba Biernackiego stwierdzając, że jeżeli będą 
stosowane jakiekolwiek ograniczenia w strefach, to na pewno nie tyko przy jednej ze szkół. W 
ocenie komendanta nie jest to dobre. Przy ul. Żeromskiego również docierają sygnały od 
mieszkańców, że młodzież zakłóca spokój poprzez palenie papierosów. Tego typu ograniczenia 
stref powinny dotyczyć wielu miejsc i powinno być to działanie systemowe.  
Robert Wojciechowski - Naczelnik Wydz. Prewencji KPP w Opocznie - przypomniał, iż 
inicjatywa wprowadzania stref ograniczających palenie papierosów jest pozytywna, lecz może 
rodzić pewne problemy. Jeśli zostanie wprowadzona, wówczas będzie dotyczyła wszystkich, nie 
tylko nieletnich, ale i osoby dorosłe. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami spożywania 
tytoniu wymienia enumeratywnie miejsca gdzie papierosów nie można palić, są to tereny szkół. 
Młodzież wykorzystując przepisy wychodzi poza ogrodzenie posesji i tam pali papierosy.  Jeśli 
jest to osoba pełnoletnia, wówczas pali zgodnie z przepisami, bo ustawa w takim miejscu nie 
zabrania tego.  Jeżeli przez daną strefę będzie przechodziła osoba pełnoletnia paląca papierosa, 
wówczas Policja będzie musiała podjąć interwencję, niezależnie czy skończy się ona mandatem, 
czy pouczeniem. Stwierdził, że to jest główne zagrożenie dotyczące wprowadzenia takiej 
uchwały Rady Miejskiej do obiegu prawnego. Wspomniał o stałym kontakcie z Dyrektorem ZSP 
w Opocznie przy ul. Kossaka, są tam interwencje i takie osoby są ujawniane Dyrekcji.  

Jadwiga Figura - radna - stwierdziła, że niedopuszczalne jest aby uczeń opuszczał plac szkolny 
podczas zajęć bądź przerwy. Zdaniem radnej trzeba porozmawiać z Dyrekcją i wprowadzić 
dyżury nauczycieli poza szkołą na chodnikach. Dobrym pomysłem byłyby porady 
wychowawcze z uczniami. 

Anna Zięba - radna - odniosła się do wypowiedzi Naczelnika Wydziału Prewencji KPP p. 
Wojciechowskiego, wyjaśniając że zamysłem projektu uchwały jest zastosowanie sankcji w 
stosunku do osób pełnoletnich. Radna stwierdziła, że z osobami niepełnoletnimi dyrekcja sobie 
świetnie radzi, ponieważ może zastosować swój nadzór. Problem zaczyna się wówczas, kiedy 
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dziecko ukończy 18 lat. Powiedziała, że projekt uchwały dotyczący wprowadzenia stref wolnych 
od dymu tytoniowego powstał z inicjatywy mieszkańców pobliskich bloków, którzy zwracają 
uwagę Dyrekcji , iż młodzież pali papierosy.  
Robert Wojciechowski - Naczelnik Wydz. Prewencji KPP w Opocznie - zaznaczył, że projekt 
uchwały może budzić pewnego rodzaju wątpliwości. Odnosząc się do postępowania 
funkcjonariuszy publicznych nie będzie miało znaczenia czy to  będzie osoba dorosła która 
będzie przechodziła taką strefą, czy uczeń szkoły. Wówczas Policja będzie musiała podjąć 
interwencję.  

Krzysztof Grabski - radny -  stwierdził, iż Dyrekcja chce zrzucić problem na Gminę i Policję.  
Dodał, że uchwała Rady Miejskiej  jest prawem niższego rzędu niż ustawa.     

Jakub Biernacki – radny – zapytał Komendanta w jaki sposób określić strefy przy ZSP na ul. 
Kossaka? Czy  będzie to chodnik przed szkołą do ulicy,  czy do połowy trawnika przed blokiem? 
Zapytał, co zrobić  z garażami? Radny zakłada iż tam młodzież będzie się kierowała i paliła 
papierosy. Zaproponował, aby spotkać się ze wszystkimi osobami zainteresowanymi oraz z 
Dyrekcją szkół, w celu podjęcia szerszej dyskusji w tym temacie.  
Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie – powiedział, że spotkanie w 
szerszym gremium powinno być skonsultowane ze służbami prawnymi, gdyż wybiórcze 
potraktowanie stref może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dodał, że monitoring jest 
dobrym kierunkiem, dodatkowo dozór zarządców poszczególnych obiektów.  

Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – podziękował p. Konradowi Kobierskiemu KPP 
oraz Robertowi Wojciechowskiemu - Naczelnikowi Wydz. Prewencji KPP w Opocznie za 
przybycie oraz przybliżenie tematu dotyczącego bezpieczeństwa w Opocznie.  

Jakub Biernacki – radny – zapytał, czy szkoła ma możliwość zamknięcia bramy wejściowej i 
kontroli osób, które opuszczają szkołę? 
Marek Ziębicki – Dyrektor Wydz. Edukacji – odpowiedział, że brama wjazdowa do szkoły 
zawsze powinna być zamknięta, wyjście ze szkoły stanowi furtka, która musi spełniać wymogi 
bezpieczeństwa a szkoła powinna być ogrodzona. Na każdej przerwie są organizowane dyżury 
nauczycieli, lecz uczniowie zawsze znajdą możliwości, aby wyjść z terenu szkoły. 

Anna Zięba - radna – zapytała, czy Sekretarz kontaktował się z Dyrekcją ZSP w Opocznie aby 
ustalić szczegóły obszaru jakiego ma dotyczyć strefa? 

Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poinformował, iż Gmina przygotowała projekt uchwały bez 
stref. Dodał, że wyznaczenie stref wolnych od dymu tytoniowego trzeba bardzo dobrze 
oznakować, aby było to jasne dla ludzi. Stwierdził, że nie ma sensu tworzenia stref, ponieważ 
uczniowie i tak znajdą rozwiązanie. Nadal będą palić w miejscach wolnych od zakazów. 

Alicja Szczepaniak – radna -  dodała, że są zgłaszane przez mieszkańców problemy z młodzieżą, 
która pali papierosy przy szkołach na ul. Kossaka oraz ul. Żeromskiego. Stwierdziła, że to 
Dyrektor odpowiada za ucznia i powinien zapewnić mu opiekę.   

  
 

Ad. pkt. 2 
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 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Katarzyna Sudzius – Bobrek - Inspektor w Wydz. SSiOL  -  przedstawiła informację (załącznik 

nr 3 do protokołu).  

Komisja przyjęła informację do wiadomości. 

 
Ad. pkt. 3. 

 Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska -  przedstawiła informację 
(załącznik nr 4 do protokołu).  
Wydz. Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie –/informacja stanowi załącznik 
nr 4a do protokołu/. 
Straż Miejska w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 4b do protokołu/. 
Polska Spółka Gazownicza w Łodzi /informacja stanowi załącznik nr 4c do protokołu/. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 4d 
do protokołu/. 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie /informacja stanowi załącznik nr 4e do 
protokołu/ 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Piotrkowie Tryb. /informacja stanowi załącznik 
nr 4f do protokołu/. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – Departament Monitoringu Środowiska w Łodzi - 
/informacja stanowi załącznik nr 4g do protokołu/. 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – zapytał, czy jest zainteresowanie kotłami nowszej 
generacji? 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że mieszkańcy 
głównie dopytują się, czy będą dofinansowania do wymiany kotłów. Podczas inwentaryzacji 
mieszkańcy są informowani jakie obecnie funkcjonują programy z których mogą skorzystać. 
Głównym problemem wejścia mieszkańca w dany program jest czynnik ekonomiczny. Nie są to 
programy łatwe, mieszkańcy narzekają na skomplikowaną formę wypełniania dokumentów.  
Trzeba spełnić wiele wymagań, formalności, oraz są pewne obwarowania.  
Krzysztof Grabski – radny – zapytał p. Dyrektor Wydz. OŚ ile wyniesie dofinansowanie po 
odliczeniu wszystkich kosztów, poprosił o informację w procentach.  
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska – odpowiedziała, że nie jest w 

stanie udzielić informacji, ponieważ są to koszty kwalifikowane. Dla każdej inwestycji 

obowiązuje inny koszt kwalifikowany i niekwalifikowany. Każdy mieszkaniec składa o 

dofinansowanie innego rodzaju pieca, jedni chcą mieć piec gazowy i podłączenie do sieci, drudzy 

chcą piec z butlą bądź na pelet. Mieszkańcy korzystający z dofinansowania muszą spełnić 

warunki jakie stawia Gmina. Po pełnej weryfikacji i w umowie jaka będzie zawierana między 

Gminą a mieszkańcem, szczegółowo będzie określony koszt kwalifikowany i niekwalifikowany 
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inwestycji, którą taka osoba będzie chciała zrealizować.  

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  
 
Ad. Pkt. 4. 

Analiza projektu budżetu na 2020 rok. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt budżetu /załącznik do protokołu z sesji 
grudniowej/.  
Anna Zięba – radna – powiedziała, że we wniosku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 
18 mln 788 tys. 107 zł. Zapytała, z czego Gmina zamierza je uzyskać? Zapytała również o kwotę 
znajdującą się w §6, dotyczącą przychodów budżetu w wysokości 17 mln 400 tys. zł, jako emisja 
obligacji komunalnych. Dodała, że Skarbnik Gminy wspominała o 4 mln zł jako emisja obligacji 
już uchwalonych. Zapytała czy to znaczy, że Gmina zakłada uchwalenie obligacji w kwocie 12 
mln zł w 2020 roku? Dodatkowo zapytała o informację w ostatnim punkcie §19, w projekcie 
uchwały „ Upoważnia się Burmistrza Opoczna do: zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i 
pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 6 mln 
zł”. Zapytała również o dochody majątkowe w kwocie 18 mln 700 tys. zł  i  wydatki majątkowe 
w kwocie 29 mln 400 tys. zł, dodając że wydatki na pewno nie zostaną sfinansowane z 
dochodów. Zapytała, z jakich źródeł zostaną pokryte i dlaczego jest to tak skonstruowane? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że w części opisowej jest rozpisana każda inwestycja 
oraz źródło finansowania. W dochodach majątkowych prawie 15 mln 801 tys. zł to zaplanowane 
środki z udziałem środków z Unii Europejskiej. Budowa świetlicy z pomieszczeniami dla 
miejscowości Wola Załężna to wydatek w kwocie 1 mln 636 tys. zł, PPP 9 mln 535 tys. zł i 
rewitalizacja 4 mln 629 tys. Zł, daje to 15 mln 801 tys. 759 zł. Do tego dochodzi prawie 2 mln zł 
na ul. Partyzantów i ul. Limanowskiego oraz dochody ze sprzedaży około 1 mln zł. Powiedziała, 
że jeśli chodzi o obligacje to w tym roku jest zaplanowana dodatkowa emisja, inaczej nie będzie 
zrównoważony budżet. Duża ilość wydatków została obcięta, nie wiadomo z jakim wynikiem 
zostanie zakończony 2019 r.  
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała jaka jest różnica między wyliczeniem przez CUW projektu 
budżetu a co  Skarbnik Gminy zmieniła? 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że według planów złożonych przez CUW była 
to kwota 54 mln 365 tys. 899 zł. W stosunku do planu tego roku, na dzień 30 września gdzie była 
kwota 42 mln 780 tys. zł. Jest to kwota o 12 mln więcej niż w tym roku. Kwota jaka została 
zabezpieczona to 48 mln 353 tys. 675 zł. Jest to ponad 6 mln zł mniej ale ponad 4 mln 365 tys. 
zł więcej niż plan na 30 września.  
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że o około 6 mln zł został zmniejszony budżet. 
Dopowiedziała, że za chwile będą podwyżki dla nauczyciel, wzrosną podwyżki energii, odpady 
komunalne. Zapytała Skarbnik Gminy, czym się sugerowała stwierdzając, iż budżet jest źle 
skonstruowany.  
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – odpowiedziała że gdyby zabezpieczyła kwotę przedstawioną 
przez szkoły, wówczas nie byłoby pozytywnej opinii RIO. Wydatki bieżące byłyby większe o 
ponad 6 mln zł niż dochody bieżące.  
Alicja Szczepaniak – radna – dopowiedziała, że 85% wynagrodzeń w oświacie to wynagrodzenia 
dla nauczycieli i obsługi.  
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Barbara Bąk - Skarbnik Gminy – stwierdziła, że musiała tak skonstruować budżet, aby zachować 
równowagę.  
Jadwiga Figura – radna – dodała, że trzeba zastanowić się nad szkołami. W niektórych klasach 
jest po 5 bądź 6 dzieci, a klasy nie mogą być łączone. Zapytała, czy Gminę stać dalej na taką 
sytuację. Rząd nie określa jaka liczba dzieci to szkoła. Problem oświaty nie tylko dotyka Gminę 
Opoczno. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

Ad. pkt.5. 

 Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
 
B) Analiza sytuacji związanej z działalnością odlewni WIS GROUP S. A. w centrum 
Opoczna. 
Dominika Chybowska – Dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska -  przedstawiła informację z 
Państwowej Inspekcji Pracy Oddz. w Piotrkowie Tryb.  /załącznik nr 5 do protokołu/ oraz 
Wydz. Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w 
Opocznie /załącznik nr 5a i 5b do protokołu/. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 
C) Wykonanie dróg metodą powierzchniowego utrwalania emulsją asfaltową. Informacja 
na temat wykonania prac zaplanowanych na 2019 rok oraz plany na rok 2020.  
Andrzej Snopczyński – Dyrektor Wydz. Techniczno Inwestycyjnego – przedstawił informację 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 
 
Dodatkowo Komisja zapoznała się z materiałem przygotowanym PGK Sp. z o.o. w Opocznie 
/załącznik nr 6a do protokołu/. 
 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała, ile wyniosła poprawa dróg, które były wykonywane w 
2018 roku? Zapytała jaka była przyczyna, iż wspomniane drogi trzeba było w tak krótkim czasie 
poprawiać.  
Jan Wieruszewski – PGK Sp. z o.o. – odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Matejki to była ona 
robiona od podstaw w ubiegłym roku. Koszt wykonania ulic to ponad 40 tys. zł. Dodał, że 
przyczyny remontów głównie wynikają z jakości materiałów, które zostały zastosowane. 
Warstwa wierzchnia czyli emulsja, nie miała do czego się przykleić. W przyszłości trzeba 
zwracać uwagę na jakość materiału. Stwierdził, że trzeba stosować kruszywo powyżej 0 aby nie 
było w nim gliny. Technika wykonania jest również bardzo istotnym elementem prac. 
Podbudowa powinna być właściwie wykonana, aby emulsja miała się do czego przykleić.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości informację. 
 

D) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 
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a) obniżenia ceny skupu  żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 
Opoczno w roku 2020, 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 7 do protokołu/. 
 
 Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 8 do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała p. Dyrektor jaka kwota wiąże się z podjęciem tego projektu 
uchwały? 
Iwona Susik – Dyrektor Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – odpowiedziała, że różnica 
wyniosłaby 515 tys. zł.  
 

 Komisja głosami: za – 0, przeciw – 0 wstrz. – 5 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035, 
Barbara Bąk Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9 do protokołu/. 
 
 Komisja głosami: za – 1, przeciw – 1 wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019, 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 10 do protokołu; 
objaśnienia do projektu uchwały stanowią załącznik nr 10a do protokołu/. 
Alicja Szczepaniak – radna – zapytała o załączone objaśnienia do projektu uchwały, w których 
są podane oszczędności CUW. Radna stwierdziła, że CUW nie posiada żadnych oszczędności 
choć była wzmianka w § 404. Pieniądze o których mowa, do końca roku zostałyby przeznaczone 
na wynagrodzenia bądź zakup komputera. 
Barbara Bąk - Skarbnik Gminy - odpowiedziała, że CUW wnioskowało aby zwiększyć plany o 
ponad 800 tys. zł na koniec roku. Przypomniała, że w trakcie roku były przeznaczane pieniądze 
na podwyżki dla obsługi, ponad 800 tys. zł, na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, ponad 836 
tys. zł przyznane dla poszczególnych placówek. Były także przeznaczane pieniądze na nauczania 
indywidualne, urlopy zdrowotne, odprawy. Dodała, iż wszystkie środki na bieżąco były 
uzupełniane. Ile środków udało się wygospodarować, o tyle został zwiększony budżet. Z końcem 
roku nie można sobie pozwolić na zwiększanie deficytu i podejmowanie kolejnych uchwał 
zmiany emisji obligacji, ponieważ jest za późno.  
 

Komisja głosami: za – 2, przeciw – 0 wstrz. – 3 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
e) przekształcenia trzyletniego Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie w 
czteroletnie Samorządowe Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład  Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie, 
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Marek Ziębicki - Dyrektor Wydz. Edukacji - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 11 do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

f) ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i    
substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 12 do protokołu/. 
Jadwiga Figura - radna - przypomniała słowa radnego Krzysztofa Grabskiego, że ustawy 
obowiązują w kraju, jest to prawo funkcjonujące wyżej niż prawo miejscowe.  
Alicja Szczepaniak – radna – stwierdziła, że p. Dyrektor nie radzi sobie z młodzieżą i zapytała 
co zrobił, aby nie dopuścić do takiej sytuacji? Jaki jest jego plan naprawczy, aby młodzież nie 
paliła papierosów przed szkołą i w szkole? Dodała, iż ustanowienie stref nic tu nie da.  
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – dopowiedział, że Gmina nie może ustanowić stref na 
klatkach schodowych, to zadanie administratora. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 
 
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi 
przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich  
wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Opocznie, 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 13 do protokołu/. 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – zapytał, jakie będą skutki dla MPK Sp. z o.o.  
podjęcia  omawianego projektu uchwały? 
Andrzej Kopania - Prezes  MPK Sp. z o.o. - odpowiedział, że trudno przewidzieć jakie będą 
skutki. Dodał, że nigdy Przedsiębiorstwo nie dostaje tyle dofinansowania, ile jest potrzebne. Z 
końcem roku jest robione sprawozdanie finansowe i zawsze wynik jest minusowy. 
Przedsiębiorstwo w Opocznie w 2018 roku miało na minusie 200 tys. zł. Prezes wspomniał o 
Przedsiębiorstwie w Tomaszowie Maz., gdzie występują milionowe straty, lecz wszystko to 
spowodowane jest inwestycjami. W Tomaszowie Maz. komunikacja jest za darmo. Prezes 
powiedział, iż trzeba spróbować wprowadzić 1 zł za bilety. Problemem nie jest cena biletów lecz 
kierowcy, których w Przedsiębiorstwie na tą chwilę brakuje siedmiu. W całej Polsce na tą chwilę 
brakuje 94 tys. kierowców ponieważ nikt nie chce szkolić się w tym zawodzie.  Jeśli przejdzie 
projekt przygotowywany przez Wydz. FE dotyczący uzyskania dofinansowania na zakup 
autobusów niskoemisyjnych, wówczas MPK Sp. z o.o. będzie musiało zamrozić dodatkowe 
usługi typu pogrzeby, wesela, turystyka. Trzy miesiące temu Prezes dostał polecenie od Rady 
Nadzorczej o wystawienie na sprzedaż dwóch autokarów marki „Scania”. Powodem tego stanu 
rzeczy jest brak kierowców. Można zwiększyć częstotliwość kursów, lecz to również wiąże się 
z kadrą. Drogi powiatowe są nieprzejezdne. Dodał, że jest zagrożenie nieprzejezdnością w 
miejscowościach Bukowiec, Sobawiny, Libiszów. Autobusy psują się przez złej jakości drogi. 
Andrzej Rożenek - Przewodniczący Komisji – zapytał Prezesa, w którym miejscu droga w 
Bukowcu Op. jest nieprzejezdna? 
Andrzej Kopania - Prezes  MPK Sp. z o.o. - zaprosił Przewodniczącego aby przejechał się 
autobusem niskopokładowym marki „Man” po miejscowości Bukowiec Op. 
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Jadwiga Figura - radna - zaproponowała, aby nie pozbywać się nowych autobusów w zamian 
sprzedać stare. Dodała, że  ul. Rolna która prowadzi na cmentarz nie jest zrobiona, ludzie proszą 
tam o przystanek.   
Andrzej Kopania - Prezes  MPK Sp. z o.o. - odpowiedział radnej, że jest za tym, tylko najpierw 
trzeba zrobić drogę i pętlę, aby autobusy mogły wykonać zawrót. Inspekcja Transportu czy 
Policja zwraca uwagę na to, że na przystankach brakuje zatok czy ramp dla wysiadających, 
chodzi tutaj o bezpieczeństwo ludzi. Dodał, iż trzeba przede wszystkim przygotowywać 
infrastrukturę w Gminie Opoczno. 
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
h) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Gmina Opoczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

Stanisław Miązek - Dyrektor Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - przedstawił 
projekt uchwały /załącznik nr 14 do protokołu/. 

 
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0 wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.  
 

i) przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Opoczno na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Opoczno na 2020 rok”, 
Katarzyna Sudzius - Bobrek - Inspektor Wydz. ZSSiOL - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 15 do protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
j) przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 
rok”, 
 Katarzyna Sudzius - Bobrek - Inspektor Wydz. ZSSiOL - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 16 do protokołu/. 
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

 
k) przyjęcia regulaminu korzystania ze Stadionu  przy Al. Sportowej 1 w Opocznie, 
Katarzyna Niewadzi - Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 17 do protokołu/.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
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l) przyjęcia regulaminów korzystania z ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych przy ul. 
Staromiejskiej, ul. Kopernika 12, ul. Bończy-Załęskiego i ul. Biernackiego w Opocznie,  
Katarzyna Niewadzi - Dyrektor Wydz. Sportu i Rekreacji - przedstawiła projekt uchwały 
/załącznik nr 18 do protokołu/.  

 
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
 

ł) uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Sitowej, 

 Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 19 do protokołu/.  
Sekretarz Miasta poprosił o naniesienie autopoprawki w regulaminie,  rozdz. 5 § 9 pkt 2: Decyzję 
o wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na udostępnienie Świetlicy oraz o 
warunkach udostępnienia podejmuje każdorazowo Dyrektor, o którym mowa w § 2 ust.3,  a nie 
„w § 3 ust. 2”.  
 

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0 wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

 
m) rozpatrzenia skargi Sołtys Sołectwa Buczek w Gminie Poświętne oraz B. Cz. na 
opieszałość władz Gminy, 

 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały /załącznik nr 20 do protokołu/.  
 

n) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie w sprawie 
zaprzestania piętnowania nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. 

 
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały /załącznik nr 21 do protokołu/.  

 
Janusz Klimek – Sekretarz Miasta – poprosił o wprowadzenie do porządku obrad komisji dwóch 
projektów uchwał: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. 
Biernackiego, oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: 
Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego.  
 
o) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, 

Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
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Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 22 do protokołu/. 
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
ó) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy u. E. Biernackiego. 
Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały /załącznik nr 23 do protokołu/. 
Jadwiga Figura - radna - stwierdziła, iż  nie zna się na ustaleniach dotyczących miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Ma nadzieję, że Wydział zajmujący się realizacją tego 
przedsięwzięcia, będzie realizował to zgodne z ustawą.  
Alicja Szczepaniak - radna - stwierdziła, że dobrze by było gdyby zjawił się architekt, który 
mógłby radnym wszystko objaśnić. Wspomniała o sytuacji sprzed kilku lat dotyczącej garaży na 
ul. Wyszyńskiego, zmieniono kąty o 20°, obecnie garaże są tak duże, że zmieściłyby się tam dwa 
auta.  
 

Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

 
Ad. pkt. 7 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Alicja Szczepaniak - radna - zapytała, czy jest planowana budowa marketu bądź restauracji  MC 
Donald's i w którym miejscu miałyby powstać? Czy były rozmowy z inwestorem i konsultacje z 
mieszkańcami? 

Janusz Klimek - Sekretarz Miasta - odpowiedział, że jest to teren nie objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego i na zasadzie wydania warunków zabudowy może powstać 
tam obiekt typu restauracja.  Na obecną chwilę nie wiadomo co dokładnie tam powstanie. 
Inwestor chciał, aby Gmina Opoczno zgodziła się na ograniczenie prędkość tak, jak  dla terenu 
zabudowanego na całej drodze, aż do ronda. Na poprzednich komisjach RM były wnioski 
radnych o ograniczenie prędkości w tym terenie.  
Alicja Szczepaniak - radna - prosi o montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
Inowłodzkiej z Marii Skłodowskiej – Curie. 
 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 16.20. 

 
Sesje i Komisje Rady Miejskiej są transmitowane on – line na kanale YouTube gminy Opoczno. 
Archiwalne zapisy dostępne są pod adresem:  
http://bip.opoczno.pl/sesje-rady-miejskiej-on-line  
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